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  :چكيده

كرده است، عصر  عصر كنوني را به دليل افزايش اطالعات علمي و فناوريهاي نوين كه همه اركان اجتمايي وزندگي روزمره را دگرگون

نوآوري براي "انقالب اطالعاتي و پيشرفت فزاينده علم عواملي هستند كه ضرورت پرداختن به موضوع مهم . ارتباطات و اطالعات ناميده اند

  .را چند برابر ميكند "ايجاد تحول در آموزش

در سالهاي  .جازي شدن سوق پيدا كندكاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات درآموزش سبب شده است تا محيط آموزشي به سوي م

اخير، برخي از كشورهاي در حال توسعه، با استفاده ار نوآوريهاي آموزشي نظير تلفيق رشته هاي درسي، بهره گيري از فناوري اطالعات و 

نتيجه .وانع را بردارندتوانسته اند بسياري از م....توسعه پژوهش در آموزش، ايجاد مدارس هوشمند ومجازي، توسعه فناوري در مدارس و 

در . معلمان، بسيار موثرتر از توسعه ابزارهاي جديد آموزشي استتجربيات اين كشورها نشان مي دهد كه در امر آموزش، تغيير نگرش 

مورد استفاده  يبا ظهور و گسترش اينترنت اين رسانه به عنوان يك مكمل جهت تامين نيازهاي اطالعاتي و آموزشكشوري مثل ژاپن، 

  .ه استقرارگرفت
  

  :مقدمه

با گسترش روز افزون فناوري اطالعات، هزينه دستيابي به اطالعات و خدمات بسيار كاهش مي يابد، بنابراين تقاضا براي استفاده از 

به  با توجه به شكل جامعه آينده كه وابستگي زيادي. اطالعات در امور جاري زندگي و تصميم گيري هاي جزئي و كلي افزايش مي يابد

 اين. خواهر بوداطالعات به عنوان بزرگترين صنعت در بطن جامعه از اهميت زيادي برخوردار فناوريفناوري اطالعات خواهد داشت ، 

  .فناوري نه تنها به ابعاد آموزشي وپژوهشي، بلكه به دليل تاثيرگذاري آن برويژگيهاي رفتاري و فرهنگي جامعه  اهميت دارد

به دوره حاضر به دليل  "عصر اطالعات"علت اطالق اصطالح . ميخته شده و پديده اي اجتماعي ميباشداطالعات با زندگي بشر آ

بشر بيش ازپيش خود را نيازمند به داشتن اطالعات و برقراري در عصر حاضر  .ميباشد گستردگي ميزان اطالعات و سرعت تبادل آنها

جامعه امروزرا درآستانه ورود به فرهنگي قرارداده است كه  ، و چگونگي تبادل آن اين حجم گسترده اطالعات. ميداند اط با جوامع ديگرارتب

  . اطالعات و دانش محورهاي اصلي پيشرفت جامعه خواهند بود درآن آموزش

علوم پايه مثالًدر درس شيمي بسيار واجب و ضروري به نظر مي رسد  استفاده از فناوري اطالعات بويژه در دروس متوسطه و درسهاي

روشهاي  حاسباتي، سيستم هاي اطالعاتي وتا آن اندازه كه اين فناوري به يك ابزار قدرتمند در آموزش شيمي، يادگيري ، شيمي م .

  .تحليلي تبديل شده است

اخير تغييرات ايجاد شده در كتب شيمي متوسطه استفاده از اين فناوري را در تدريس شيمي فرا راه معلمان  سال چندهرچند كه در 

بنابر اين  ، كه تا كنون اين روش از تدريس تجربه نشدهد داشته وجو يمي گذاشته است با اين حال موانعي برسر راه استفاده مؤثر از آنش

  .مورد بررسي قرار نگرفته استآن بازدهي 
  

  :بحث

به حل بايد حفظ اطالعات به جاي  تحقيقات روانشناسي نشان مي دهد دانش آموزان در كالس درس، نبايد صرفا شنونده باشند،

مسائل پيچيده بپردازند، فعاليتهايي انجام دهند كه با زندگي آنان درارتباط است و در تجزيه و تحليل، آزمايش، پژوهش و حل مسائل 

   .كه اين امر سبب يادگيري فعال و درك درستي از درس خواهد شد. درسي،ارزشيابي و مشكالت آموزشي شركت كنند
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محكم بودن پايه هاي نظام  نبودن انگيزه كافي در بين دانش آموزان، :رسيدن به اين مهم وجود دارد عبارتند از موانعي كه براي

وجود آزمايشگاههاي مجهز شيمي در مدارس، كافي نبودن انگيزه پژوهش در بين دانش وجود كالسهاي پر جمعيت، عدم  َآموزشي قديم،

  .دايت كالسآموزان، نبودن مهارت الزم براي كنترل و ه

 برنامه ريزان ،است ان آموزشيبرنامه ريز يكارشناس مشاركت و هدايت در نظام آموزش و پرورش مستلزم همكاري، ايجاد اصالحات

، كاربرد روش يادگيري فعال تشويق كنند آموزشي مي توانند با تبيين وتعريف اهميت يادگيري فعال در مجالت آموزشي معلمان را در

رزيابي آموخته ها اپايه،  دروسمانند آموزش  ياد گيري در زمينه هايي و در فرايند ياد دهيگيري تكنولوژي آموزشي  با بكارهمينطور 

دي و مواد چندرسانه اي  روزنامه، راديو، تلويزيون و اينترنت، سي(با افزايش منابع اطالعاتي  تاكييد اين نكته ضروري است، .باشند اثرگذار

مجدد برنامه درسي و تدريس دروس به  ، بلكه نياز به بازبينيوجود داردتنها نياز به روز كردن مطالب درسي  نه و رشد سريع دانش) ديگر

  . دوجود دارشكل ميان رشته اي 

بهبود .    آورند مدرسه هايي كه از لحاظ فناوري غني شده اند نتايج آموزشي چشمگيرتري به بار ميميدهد نتايج تحقيقات نشان 

دانش آموزان و باال رفتن سطح اشتياق فراگيران در شركت در امور   بهبود نگرش تحصيلي، باالتر بودن سطح نمرات آزمون،عملكردهاي 

از آموخته هاي خودو نتيجتاً سوق  ري فراگيرانگيافظه و ياد حباال رفتن قدرت  گيري و همچنين خود گردان شدن دانش آموزان، ياد

كه معلمان ماهر در كاربرد همچنين تحقيقات نشان ميدهد  .را در پي دارد دلخواهشان سمت شغلهايدهي درصد زيادي از فراگيران به 

، تفسير و تحليل اطالعات، مديريت زمان و حل مسئلهبا اين كار. يري هدايت كننداطالعات بهتر مي توانند دانش آموزان را در يادگ فناوري

اين است كه معلمان  بر منوط ي و جامعه جهاني مبتني بر اطالعات توسعه مي يابد و اينمهارت ها در فضاي اطالعات توانايي اولويت بندي

   .استفاده كنند و دانش آموزان بتوانند به نحو موثر و اصولي از فناوري
  

  :فناوري اطالعات و ارتباطات

جديدتر مانند كامپيوتر  ييجيتالراديو وتلويزيون و همچنين فناوري هاي د شامل، (ICT,IT) فناوري هاي اطالعات و ارتباطات

   .شوند بعنوان ابزارهاي بالقوه نيرومند و فعال كننده اصالح و تغييرات آموزشي معرفي مي واينترنت،

دهد كه آموزش در يك زمان، بوسيله فراگيران متعدد و  مانند تكنولوژي كنفرانس از راه دور اين امكان را ميICTبعالوه انواع معيني از

معلمان و شاگردان ديگر مجبورنيستند  ،دسترسي به منابع آموزش از راه دورهمچنين با .استفاده قرار گيرد ني پراكنده، مورداز نظر مكا

هاكه به مقدار محدود دردسترس هستند  نيازهاي آموزشي فقط به كتب چاپ شده و ديگر وسايل رسانه اي موجود دركتابخانه رفع براي

و  زمانتواند از هرجا و درهرمدت از  كه جهاني وب، وسايل آموزشي زيادي تقريبا در همه موضوعات ميشب و با اينترنت. متكي باشند

   .اين موضوع خصوصا در خيلي از مدارس كشورهاي درحال توسعه چشمگير است.باشد توسط تعداد نا محدودي از مردم قابل دسترس

 

   :ارزشيابي اثربخشي فناوري اطالعات

  .ديامد انتقادي به دنبال داشته باشاثربخشي فناوري بر تدريس مي تواند هفت پ ن مي دهد كه ارزشيابي ازنتايج يك تحقيق نشا 

   .دارد و درهم تنيده است اثربخشي فناوري با اثر بخشي فعاليت هاي ديگر مدرسه ارتباط -1

  .گسترده اي مورد نياز است و تربيت به طور وسايل و ابزارهاي دقيق براي ارزشيابي از اثر فناوري بر تعليم- 2

برنامه فناوري اطالعات در مدرسه عرضه مي كند، بنـابراين مـدارس    نمره هاي آزمون هاي استاندارد اطالعات محدودي را براي توسعه -3

   .ابزارهاي دقيق و اضافي براي جمع آوري داده هاي سودمند براي اين هدف باشند بايد در جست وجوي

در تدريس را به صـورت گـزارش منتشـر كننـد تـا نيازهـاي گونـاگون         هاي ارزشيابي خود از اثرات فناوري اطالعات مدارس بايد يافته -4

  .برآورده شود مدارس و افراد ديگر

  .ارندددر تدريس  معلمان نقش بسيار زيادي در ارزشيابي اثر بخشي فناوري آموزشي-5

ابتدايي ترين نياز بـراي محقـق     بخشي فناوري آموزشي وجود ندارد اثر نجش نتايج نشان مي دهند كه هنوز ابزارهاي دقيقي براي س

بايد معلمان از فناوري اطالعات و كار با بنابراين  مدارس، وجود سخت افزار و نرم افزار مناسب است، ساختن اثربخشي فناوري اطالعات در

  .ن داشته باشندرايانه بهره مند شوند تا بتوانند بهترين اثربخشي را بر دانش آموزا
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در اينجا دانش آموز نه تنها  .دست يافتن فراگير به مهارتهاي الزم است نقش معلم در اينجا فراهم ساختن زمينه الزم براي يادگيري و

در .بنـد جمع فرا گيران جـواب آنـرا بيا   مسأله را داشته باشد بلكه بايد توانايي طراحي مسأله اي را هم داشته باشد تا خود و بايد قدرت حل

  .را هدايت كند دانش آموزان بتواندتاقدرت استفاده از اطالعات را داشته باشد  باشد، اين شكل از آموزش معلم بايد به دانش روز مجهز

ان اسـت كـه    روشـهاي مناسـب  از .افزايش دهـد  كيفيت يادگيري و تدريس را نمي توانند به تنهايي فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي

را از محدوديت هاي يك بعدي  رسانه هايي را ايجاد كنند، وقتي رايانه عادي و رايج شود ما مي توانيم دانش آموزان ودشاندانش آموزان خ

مهارت را در مورد مسئله يا موضوعي از طريق رسانه هايي كه خودشـان ايجـاد    و گزارش هاي لفظي رهايي بخشيم و به آن ها اجازه دهيم

    .نشان دهند كرده اند
 

  :در ساير كشورهااطالعات وري فنا

اي در پيشبرد تحقيقات علمي،  هاي تازه هاي ارتباطي، افق در چند سال اخير، رشد شتابان فناوري اطالعات و به دنبال آن توسعه شبكه

  .معلوم استهر چند كه شكل نهايي نهادهايي كه از اين دگرگوني بر خواهند خواست، هنوز نا. پديد آورده است .....صنعتي، پزشكي و

كار گرفته شد و با پيشرفت رايانه ها و فناوري هاي چنـد رسـانه    فناوري اطالعات به مرور در آموزش به 1990در كشور چين از سال 

زمينـه اسـتفاده از    طرح دانشگاه هاي صوتي تصويري نيزاز اقدامات ديگر چـين در . اي قابليت هاي جديدي درزمينه آموزش به وجود آمد

در چند دانشگاه چين اجرا شد  طرح ملي جهت همگاني كردن آموزش از راه دور ابتدا به صورت آزمايش .فناوري اطالعات در آموزش است

كشـور چـين بـراي اجـراي بهتـر آمـوزش از راه دور از       . تحت پوشش قرار داد به طور آزمايشي هزار مدرسه را 1998و پس از آن در سال 

 . را به پيش مي برد زمان ها نيز استفاده كرده است و با ايجاد هماهنگي ميان اين سازمان ها طرح هاي خودسا ت هاي سايرقابلي

 

  :مرحله بود شامل سه  آموزش از راه دور

  آموزش از راه دور پيشرفته -3  آموزش براساس تلويزيون -2  پيشرفت پايه اي -1

نتايج طرح هاي اين دو كشور نشان مي دهد كه مسافرت مجـازي   گردش علمي مجازي پرداخته ودر انگلستان ونروژ دانش آموزان به 

پذيرد و امكانات فنـي   مشروط بر آنكه براي اين تمرين برنامه ريزي درستي صورت. تربيت بسيار اثربخش باشد ممكن است از نظر تعليم و

   .دفراهم آي

 هاي فناوري با استفاده از ابزار آينده نگري فناوريهاي راهبردي براي تعيين اولويتكشور ژاپن برنامه ريزي سياستدر كشورهايي مثل 

آينده نگري تالشي نظام مند براي نگاه به آينده بلند مدت دانش، فناوري، اقتصاد، محيط زيست و جامعه است كه بـا  . اهميت زيادي دارد

اهبـردي بـراي كسـب بيشـترين منـابع اقتصـادي، اجتمـاعي و زيسـت         هاي تحقيقات رهدف شناسايي فناوري هاي نوظهور وتقويت حوزه

  .پذيردمحيطي انجام مي

ژاپن متوجه شد كه فناوري آينده نگري يك ابزار بالقوه مفيد سياست را عرضه كرده است، بنابراين تيمي به ايـاالت   60در اواخر دهه 

سال آينـده   30سازمان علم و فناوري اولين آينده نگري در  1970 در سال. متحده امريكا فرستاد تا با متخصصين آن كشور مشورت كنند

  .علم و فناوري را به عهده گرفت

كانـادا،    وئد،ترتيب كشورهاي فنالنـد، سـ   طبق اين بررسي، پس از آمريكا به، شد آمريكا برترين كشور جهان در زمينه فناوري اطالعات

  .شوند محسوب مي كشور برتر در حوزه فناوري اطالعات 10بريتانيا، استراليا، دانمارك، سنگاپور و نروژ  هلند،

هاي هوشـمند و ميـزان آزادي    هاي حمايتي از دارايي سيستم هاي فناوري، زيرساخت اين بررسي عوامل مختلفي از جمله ميزان وجود

به گفته كارشناسان، با ادامه يافتن روند كنـوني، برخـي   . هاي مختلف را تحليل كرد در زمينه آموزشيهاي  تفعالي عمل قوانين دولتي براي

 هـاي تجـاري و   هاي آموزشي شـركت  گذاري در سيستم عنوان مثال، با افزايش سرمايه به. بهبود خواهند يافت المللي موارد در مقياس بين

هاي آمريكاي شمالي و اروپـا نيـز همكـاري     دولت .تدر قاره آسيا رونق خواهد گرف IT ي، آموزشنويس هاي برنامه هاي مربوط به زبان مهارت

دنيس "به گفته  .ها افزايش يابد هاي رياضي و علوم در دانشگاه تا انگيزه جوانان براي انتخاب رشته ها انجام خواهند داد بيشتري را با شركت

اي دسـت بـه دسـت هـم      موارد گسترده ،Unit Economist Intelligence المللي مركز نمدير تحقيقات بي  (Denis McCauley)"كاولي مك

 فعـاالن تـوان بـه تعـداد انبـوه      ها مي اطالعات برگزيده شود كه از جمله آن در زمينه فناوري اند تا آمريكا به عنوان برترين كشور جهان داده

 .فناوري اشاره كرد هاي قانوني قوي براي توسعه يستمو س  ( R&D )مراكز پيشرفته تحقيق و توسعه، ITمتخصص درحوزه
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  :پژوهش محوري در شيمي

استفاده ، اما در عمل ه استگسترش چشم گيري يافت آموزش شيمي، شيمي ،پژوهش ها در زمينه درسبا انجام اصالحات آموزشي در

آموزش شـيمي و فعاليتهـاي يـاددهي شـيمي در      پژوهشهاي رابطه ي ميان. استفعاليتهاي آموزشي مشكل ساز يافته هاي پژوهشي در از

آموزشـي   دانشگاهها داراي مشكالتي است بنابراين در عمل ميان يافتـه هـاي پژوهشـي و عملكردهـاي     سطح مدارس متوسطه و همچنين

  .شكاف ديده ميشود

هـاي آموزشـي بـه     يشـتر مجلـه  ب.است) اينترنت(ارتباط ميان پژوهشگران و معلمان استفاده از شبكه جهاني  يكي از روشهاي افزايش

ايـن يكـي از   . براي دسترسي به مقاله ها بايد مبلغي پرداخته شود اما تقريباً در همه آنها. در شبكه جهاني منتشر مي شوند on-line صورت

و اشـتراك   كننـد  زيرا بيشتر معلمان در مدارس بـا بودجـه ناكـافي تـدريس مـي     ، از مقاله هاي پژوهشي است استفاده معلمانعدم عوامل 

  .مجالت آموزشي تقريباً ناممكن است

 استفاده قرار دهند، كمك آن ياد گيرندگاني را تربيت كنند كه قادرند داده هاي بسيار گسترده را مورد ابزاري كه معلمان مي توانند به

) تكنولوژي اطالعـات ( IT به عمل بزنند كنند و بر اساس نتايج حاصله دست آنها را تجزيه و تحليل اين داده ها را به اطالعات تبديل كنند،

  .است، كه نقش مهمي در يادگيري و ياددهي دارد
 

  :نتيجه گيري

امروزه به كمك فناوري هاي ايجاد شده مرزهاي فيزيكي كشورها از بين رفته وجهان به دهكده اي كوچك تبديل شده است، كه همه 

با هم به مبادله اطالعات مي پردازند و كساني در اين مبادله ... نگي، اجتمايي وافراد موجود در اين دهكده بدون توجه به مشخصه هاي فره

  .دارنداطالعات موفق ترند كه اطالعات بيشتري از فناوري روز 

مسـئله اي كـه    .مهمتر مي شـود  اددهي دانش آموزيي و دركالس نقش معلم در فرايند يادگيرگسترش فناوري اطالعات و ارتباطات با

معلمان و دانش آموزان استفاده از كامپيوتر را در يك حالت نمايشي دنبال مـي كننـد،    ن است كه هنوز در بسياري از كشورهاوجود دارد آ

 .تبه اندازه كافي اسـتفاده نشـده اسـ    يا سي مورد غفلت واقع شده استدر عرصه محتواي عمومي برنامه در ICT صورتي كه استفاده از در

بهبـود   كليد كاربرد اثربخش فناوري در جهـت اين معلم است كه ع نقشي است كه معلم ايفا ميكند، ر شود نوآنچه كه مي تواند باعث تغيي

را براي پيشبرد يادگيري دانش آموزان بـه   فناوري اطالعات موثري ربه طوو كنند كه چگونه يادگيري را در دست دارد، اگر معلمان درك ن

به  ، ياددادنمعلماصلي  يفهوظ .به آساني از دست خواهد رفت ش اين مهم صورت گرفته استبراي گستر  كه ييكاربرند، سرمايه گذاري ها

و از آنجـا  . دانش آموز است كه چگونه بپرسد، چگونه مسئله طرح كند، چطور فرضيه بسازد و چگونه اطالعات بدست آمده را ارزيابي كنـد 

هـاي تـازه اي در    دنبال كنند و پديـده م اندازهاي متفاوت يك موضوع را چشبايد  است، معلمان  يك تجربه جديد IT, ICTكه استفاده از 

در كشور ما فناوري اطالعات و ارتباطات در درس شيمي مثل برخي كشورهاي توسعه نيافته هنوز پيشرفت زيادي  .كنندشف دانش آموز ك

  ه،آن است كاستفاده از فناوري هاي جديد آموزشي  رواج بهترين روش براي .تنداشته اس

همه يا بخشي از برنامه هاي درسي كشورمان تغيير كند تا به اين طريق زمينه اي مساعد براي ايجاد هماهنگي بيشتر بـا ايـن تحـول    

همچنين ساختار و محتواي كتب درسي، روشهاي تدريس و روشهاي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش آموزان هم بايـد  . عظيم فراهم آيد

  .دچار تغيير شود

وشـهاي  ا، و تالش كنند تا هر چه بيشتر با اسـتفاده بهينـه از آنهـ   فاده از فناوريهاي نوين را بدانندت همه معلمان، اهميت استاميد اس

روشهاي ياددهي و يادگيري مناسب تري را براي دانش آموزان فراهم كنند و اقدام بـه بـازنگري در برنامـه هـاي درسـي كننـد و       ،تدريس

از بـروز آثـار نـامطلوب آن     مناسب از دستاوردهاي جهاني شدن آموزش شيمي و تمهيداتي بـراي جلـوگيري  راهكارهايي براي بهره مندي 

 .بينديشند
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